








В една арабска легенда се разказва за двама приятели, които вървели през пустинята. По 
пътя избухнал спор и единият зашлевил шамар на другия. Пострадалият, без дума да 
обели, седнал и написал на пясъка:"Днес моят най-добър приятел ме удари!"

Продължили напред и стигнали до един оазис, където влезли да се изкъпят. Оскърбеният 
приятел внезапно започнал да се дави, но навреме бил спасен от другаря си. Когато се 
посъвзел, грабнал камата си и написал на един камък:"Днес моят най-добър приятел ми 
спаси живота!"

Заинтригуван, приятелят му го попитал:
"Защо, след като те нагрубих, писа на пясъка, а сега пишеш върху камък?"

Засмян, другарят му отвърнал:
"Когато някой добър приятел ни засегне, трябва да напишем това на пясъка, където вятърът 
на забравата и прошката ще го заличат. Но от друга страна, когато ни се случи нещо 
голямо и прекрасно, трябва да го гравираме на камъка на СЪРЦЕТО, където никoй вятър не 
може да го заличи..."





„Най-добрият начин да запазим своите приятели е да не ги предаваме.“ 
Уилсон Мизнер



СПОРЕД ДОКОЛКО Е ВЯРНО СЛЕДНОТО: 

„Покажи ми приятелите си, за да ти кажа каакъв си“?



„Които си приличат, се привличат“ 

или 

„ Противоположностите се привличат“?



«Истинските приятели няма да те подкрепят винаги и на
всяка цена. А само когато си на прав път.

Ако не си – ще ти покажат къде си минал през просото. И
как да се върнеш на Пътя със Сърце...

Неистинските... на тях просто не им пука. А и те самите не
знаят Пътя...»

Пламен Петров 



ЗА ПРИЯТЕЛСТВОТО ТРЯБВА ДА СЕ БОРИМ 
ВСЕКИ ДЕН.



ВЯРНО ЛИ Е, ЧЕ:

"Приятелството е пътека, по която трябва да се върви ежедневно. 
Иначе тя се покрива с бурени... "

А.П.Чехов

"Желанието да се сприятелиш идва лесно, но приятелството е бавен 
процес, подобно на зреенето на плод."

Аристотел





Обявен е от Общото събрание на ООН през 2010 година. 
Идеята на Световната организация за  стимулиране на 
дружбата между индивидите и народите не е случайна. 
Приятелството е благородното и спояващо чувство, 
способно да хвърли траен мост между държавите и 
различните култури, за изграждането на един мирен и 
по-добър свят.




